
 
RAPORT DE ACTIVITATE, 

privind activitatea desfasurata în cadrul Comisiei Permanente 
pentru Cultura, Învatamânt, Activitati Stiintifice, Sanatate si 

Culte, în perioada iulie 2004 - iulie 2005. 
 

  
 

În perioada iulie2004-iulie2005 s-a desfasurat o activitate deosebita în cadrul 
acestei comisii. Astfel, în perioada iulie-septembrie 2004 Comisia s-a întrunit în 
10 sedinte.  

Prima sedinta a fost cea de constituire, în care cei 5 consilieri: Kovacs Carol 
Emil, Matei Catalin, Munteanu Oprea Tatiana, Vasile Carolina si Stirbu Gigel, au 
ales ca Presedinte al Comisiei pe d-na. prof. Munteanu Oprea Tatiana si ca 
Secretar pe D-na. prof. Vasile Carolina. 

În celelalte sedinte ale Comisiei Permanente: 
? s-au avizat manifestarile omagiale dedicate comemorarii a 500 ani de la 

trecerea în nefiinta a Voievodului Stefan Cel Mare si Sfânt;  
? s-a stabilit ca în ziua de marti a fiecarei saptamâni, sa aiba loc sedinta 

Comisiei Permanente; 
S-au mai avizat manifestari culturale ca:  

? Sarbatoare Iilor, editia a XXIV-a – Portul popular din Zona Romanati-
Cezieni; 

? Festivalul Caluseresc “Ilie Martin” – Colonesti; 
? Festivalul National de Folclor “Sarbatoarea Pâinii” , editia a II-a de la 

Scornicesti – Ruscior. 
De asemenea, în sedintele comisiei au fost analizate, în vederea avizarii 

urmatoarele: 
? Raport cu privire la propunerea de modificarea si completare a 

Regulamentului de Organizare si Functionare a C.J. Olt; 
? Raport cu privire la actualizarea componentei Comisiei Judetene 

antisaracie si promovare a incluziunii sociale; 
? Raport cu privire la propunerea de aprobare organigrama si numar de 

personal pentru Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Olt 
si a Centrului de Plasament Temerarii „Bals”; 

? Raport cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de 
functii, plan de scolarizare pentru anul scolar 2004-2005 si a 
Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Scoala Populara de 
Arte si Meserii; 

? Raport cu privire la validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica Olt. 



Ultima sedinta din trimestrul III 2004 a desfasurat-o Comisia Permanenta, la 
Scoala de Arte si Meserii pentru familiarizarea consilierilor cu aceasta institutie 
si pentru aflarea problematicii acestei unitati. 

În trimestrul III al anului 2004, membrii Comisiei Permanente au participat si 
la cele 4 sedinte ale Consiliului Judetean Olt. 

În trimestrul IV al anului 2004 (septembrie-decembrie), Comisia Permanenta 
s-a întrunit în 8 sedinte. 

In aceste sedinte membrii comisiei au analizat si avizat desfasurarea unor 
actiuni culturale ca: 

? Simpozionul “Valori reprezentative ale artei populare din judetul Olt”; 
? Festivalul National de muzica usoara “Radu Serban”; 
? Concursul National de Doine si Balade “De la Draganesti la Vale” ; 
? Personalitati slatinene: “George Poboran”- evocare, expozitii; 
? Zilele “Eugen Ionescu”; 
? Expozitie de carte, icoane, fotografii “Seara de iarna la români”; 
? Simpozionul “Craciunul - sarbatoare a tolerantei”; 
? Colinde si obiceiuri de iarna. 

De asemenea, Comisia Permanenta a analizat în vederea avizarii, 
urmatoarele: 

? Raport cu privire la aprobarea preluarii imobilului “Sala de 
cinematograf ALUTUS” din Municipiul Slatina, în domeniul public 
alJudetului Olt; 
? Proiectul de Regulament al Festivalului International “Gheorghe 
Cucu”, propus de dl. Prof. Alexandru Chirila Stanciu; 
? Raport cu privire la împuternicirea Presedintelui C.J. Olt, de a emite 
dispozitii pentru modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din T.V.A. , pentru finantarea cheltuielilor de personal 
din învatamântul preuniversitar de stat; 
? Raport cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat 
de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru 
Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale “Oltul”; 
? Raport cu privire la Proiectul de hotarâre referitor la aprobarea 
“Calendarul principalelor manifestari culturale ce vor fi organizate în anul 
2005” ; 
? Raport cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea Directiei 
Generale de Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Olt. 

De asemenea, Comisia Permanenta a analizat memoriul înaintat de dl. 
Gutica Laurentiu -directorul Muzeului de Etnografie si Folclor si de dl. avocat 
Stoica Nicolae, reprezentant al d-nei. Deleanu Maria Alexandra, mostenitoarea 
imobilului în care se afla muzeul respectiv; membrii comisiei au facut deplasarea 
la acest imobil, pentru a se edifica asupra situatiei existente.  



A mai fost analizat si memoriul înaintat de dl. profesor Alexandru Chirila 
Stanciu, ce solicita înfiintarea Festivalului Coral International “Gheorghe Cucu” 
la Slatina. 

Membrii comisiei au participat în trimestrul IV al anului 2004 si la 6 sedinte  
ale Consiliului Judetean Olt. 

Începând cu ianuarie 2005, sedintele comisiilor permanente si de consiliu au 
avut loc la doua luni (ianuarie, martie, mai). 

În luna ianuarie 2005, Comisia Permanenta s-a întrunit în doua sedinte în 
care a analizat urmatoarele: 

? Adresa trimisa de Asociatia pentru Siguranta Comunitara si Antidrog, 
ce solicita constituirea unui parteneriat pentru desfasurarea unor actiuni 
comune cu Consiliul Judetean Olt; 

? Memoriul domnului profesor Alexandru Chirila Stanciu ce solicita 
preluarea de catre C.J. Olt a corului “Millenium”, de la Primaria 
Municipiului Slatina; 

? Raportul cu privire la modificarea si completarea Regulamentului de 
organizare si functionare a C.J. Olt. 

Membrii comisiei au participat în ianuarie si la o sedinta a Consiliului 
Judetean Olt. 

În luna martie 2005, Comisia Permanenta s-a întrunit în doua sedinte în care 
au analizat si avizat: 
? Raportul cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de 

functii pentru Directia Generala pentru Protectia Plantelor Olt si aprobare a 
numarului de functii; 

? Raport cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de 
functii si Regulament de organizare si functionare pentru Centrul Cultural 
Judetean Olt; 

? Raport cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de 
functii si Regulament de organizare si functionare pentru Centrul Judetean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale; 

? Raport cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de 
functii si Regulament de organizare si functionare pentru Muzeul Judetean 
Olt; 

? Raport cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de 
functii si Regulament de organizare si functionare pentru Biblioteca 
Judeteana “Ion Minulescu”; 

? Raport cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de 
functii si Regulament de organizare si functionare pentru Centrul Judetean 
pentru Directia Judeteana de Evidenta a  Persoanelor Olt; 

? Raport cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de 
functii si Regulament de organizare si functionare pentru Ansamblul 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale “Oltul”; 



? Analiza pentru avizare a “Strategiei Judetene în domeniul Asistentei 
Sociale si Prorectiei Copilului pentru perioada 2005-2007” si a Planului 
Judetean de Restructurare/închidere a institutiilor rezidentiale destinate 
persoanelor cu handicap si a planului judetean de dezinstitutionalizare a 
copiilor protejati în centrele de plasament. 

In luna martie membrii Comisiei Permanente au mai participat la o sedinta a 
C.J. Olt. 

In luna mai 2005, Comisia Permanenta s-a întrunit în doua sedinte în care a 
analizat si avizat urmatoarele: 

? Memoriul Ansamblului “OItetul” din comuna Morunglav, ce solicita 
sprijin si sustinere financiara (cu ½ norma pentru fiecare membru) de 
cate C.J. Olt; 

? Avizarea activitatilor culturale “Zilele Bibliotecii Judetene - Ion 
Minulescu”; 

? Raport cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de 
functii si Regulament de organizare si functionare a Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt; 

? Raport cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a aparatului propriu de specialitate al C.J. Olt. 

In luna mai 2005, membrii comisiei au mai participat la o sedinta a C.J. Olt. 
In perioada desfasurata apreciem în mod deosebit sprijinul pe care l-am 

primit de la conducerea C.J. Olt, cu care membrii Comisiei Permanente au 
colaborat foarte bine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Consilier Judetean 
      Prof. Munteanu Oprea Tatiana  

     Presedintele Comisiei Permanente pentru  
Cultura, Învatamânt, Activitatii Stiintifice, Sanatate si Culte 

 
 

 
 


